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एरे् र्ाळिी गोष्ट आहे, एर् छोटा श िंपी होता. एर् दििस तो 
आपल्या पािाला जॅम लािनू खात होता. अिानर् त्याने बघितले 
र्ी डझनभर मा ा जॅमच्या दि नेे येत आहेत.

“गुणगुण” मा ािंनी आिाज रे्ला.
‘‘तुमहािंला इथिं र्ोणी बोलािलिं?” श िंपी महणाला. “हा जॅम 

माझ्यासाठी आहे.”
‘‘गुणगुण, गुणगुण,” मावया महणाल्या.
‘‘िला पळा इथनू,” श िंपी नाराज होत महणाला.
‘‘गुणगुण गुण गुण!” मावया गु गुिं गुिं गुिं गुिं गुिं गुिं!मावया 

गुणगुणत रादहल्या.



‘‘तुमहािंला नाही शमळणार जॅम,” श िंपी  र्डर् आिाजात 
महटला. आणण फटार्! त्याने मा ािंिर फाडर्न झाडू मारला.

त्याने एर्ाि झटक्यात सात मा ािंना मारून 
टार्लिं.

त्याने मोजल्या.
‘‘एर्, िोन, तीन, िार पाि, सहा, सात!’’
‘‘व्िा! मी कर्ती  रू आहे!” श िंपी खूप ख ु झाला.
‘‘ही गोष्ट तर सिक जगाला सािंगायला हिी.”
महणून त्याने आपलीसाठी एर् पट्टा तयार रे्ला.
त्याने मोठ्या अक्षरात र्श िा र्ाढून शलहलिं.
एर्ा झटक्यात सात 



श िंप्याने र्िं बरेला पट्टा बािंधला.
‘‘आता मी जगाला आपल्या  ौयक र्था

सािंगायला पणूक तयार आहे.”
आपल्या णख ात श िंप्याने पनीरिा तुर्डा 

ठेिला.
त्याच्या अिंगणात एर् चिमणी बसली होती.

ती त्याने आपल्या णखवयात ठेिली.
आणण रस्तत्याने िाल ूलागला.
िालत-िालत एर्ा डोंगरापयतं  पोहिला 

आणण थेट िर पयतं िढला.

घतथिं एर् मोठा राक्षस बसला होता.
‘‘नमस्तर्ार राक्षसा,” छोट्या श िंप्याने 

महटले. “मी जगाला हे सािंगायला जात आहे 
र्ी मी कर्ती  रू आहे. तू माझ्याबरोबर 
येतोस र्ाय?”

‘‘हा! हा! हा!’’ राक्षस मोठ्याने हसला.
‘‘तू एर् मखूक माणूस आहे.”



‘‘मी छोटा अस ू र्तो,” श िंपी महणाला. 
“पण माझ्या पट्टार्ड ेजरा बि.”

‘‘एर्... ही...झटक्यात ......सात...मारले..’’ 
राक्षसाने अक्षर जोडून –जोडून िािले.
(त्याने वििार रे्ला र्ी या छोट्या माणसाने 

एर्ा झटक्यात सात माणसािंना मारून 
टार्ले.त्याला मावयािंच्याबाबत मादहत नव्हते.)

‘‘ठीर् आहे, िाईट नाही, राक्षस महणाला.
‘‘पण तू हे र्रू  र्तो?”
राक्षसाने एर् मोठा िगड उिलला आणण तो 

एिढा जोरात िाबला र्ी त्यातून पाणी गळू लागले.
श िंप्याने आपल्या णख ातील पनीरिा तुर्डा 

र्ाढला आणण तोपयतं िाबला जोपयतं त्यातले 
पाणी घनिनू जात नाही.

“आणण याबाबत तुझिं र्ाय महणणिं आहे?” 
राक्षसाने वििारलिं.

त्याने एर् िगड उिलला आणण तो एिढा 
िर फेर्ला र्ी श िंप्याला तो दिसणे र्ठीण 
झाल.े

‘‘तू फेर्लिं तर िािंगलिं आहे,” श िंप्याने 
स्ततुती रे्ली.

‘‘मग तो जशमनीिर परत पडला.मी 
माझा िगड एिढा िर फेरे्न र्ी तो परत 
खाली येणारि नाही.”

श िंप्याने आपल्या णख ातली चिमणी 
र्ाढली आणण घतला हिेत उडिलिं. चिमणी तर 
िर उडून गेली ..अजून िर...खूप िर आणण  
आणण मग आर्ा ात दिसेना ी झाली.



‘‘हमममममम्,’’ राक्षस महणाला.
‘‘हो तू छोटा असनू सदु्धा एखाद्या राक्षसा 

इतर्ा तार्ििान आहे. तू या झाडाला उिलायला 
मित र्र ील र्ाय?”

‘‘हे तर खूप सोप्पिं आहे,” श िंपी लगेि महणाला.
‘‘असिं र्र तू याििं धड उिल,मी त्याच्या

फािंद्या उिलतो.”
‘‘ठीर् आहे,’’ राक्षसाने मान्य रे्ले.
त्याने धड आपल्या खािंद्यािर ठेिले.

श िंपी झाडाच्या फािंिीिर िढला.िर्ज़ी
आणण राक्षस पणूक झाड आणण नर्ळत 

श िंप्याला उिलनू नेऊ लागला.
छोट्या श िंप्यासाठी हा प्रिास आरामिायी 

होता. तो पणूक रस्तताभर श ट्टी िाजित रादहला.



पण राक्षस थरू्न गेला.
‘‘सािंभाळून’’ तो जागेिर पोहिल्यािर महणाला.
‘‘मी झाड खािंद्यािरून खाली टार्त आहे.”
श िंप्याने  लगेि जशमनीिर उडी मारली.त्याने असिं नाटर् 

रे्लिं र्ी जणू त्याने फािंद्या उिलल्या आहेत.
‘‘र्ाय झालिं राक्षस भािा?” त्याने वििारलिं.
“इतर्िं  छोटिं झाड उिलनू थर्ला र्ा?”‘
इर्ड ेतर राक्षसाला िम लागला होता.
‘‘जर तू इतर्ा  रू आणण तार्ििान आहेस,” राक्षस 

महणाला, “मी तुला आव्हान िेतो र्ी तू माझ्या बरोबर माझ्या 
गुहेत िल... त्यात अजून राक्षस आहेत.”

‘‘र्ा नाही!” छोटा श िंपी न िाबरता महणाला.
िोििं घतर्ड ेघनिाले.

लिर्रि ते गुहेत पोहिले.आता
सहा राक्षस  ेर्ोटीजिळ बसलेले होते. 
अधी-अधी गाय मजेत खात होत.े



‘‘कर्ती छान आहे तुमिी जागा,” श िंपी महणाला.
‘‘माझ्या िरापेक्षा खूप मोठी आहे.”
‘‘हे आमििं िर आहे,” राक्षस महणाला. “आमही 

इथिं खूप खु  आहोत. तू थर्ला अस ील. तू या
पलिंगािर आरामात र्ा झोपत नाही?”

‘‘आभार,” श िंपी महणाला.

पण पलिंग श मप्यासाठी खूप मोठा होता.
महणून जेव्हा राक्षस त्याच्यार्ड ेबित नाही 

असिं बिनू तो गपिपू उठला.
आणण गुहेच्या एर् र्ोपरा  ोधला आणण 

घतथिं जाऊन तो झोपला.



अर्धयाक रात्री राक्षसाने वििार रे्ला र्ी श िंपी 
गाढ झोपला असेल.

सगळ्या राक्षसाने आपापले भाले उिलले 
आणण पलिंगािा रु्टून रु्टून पार िक्र्ािरू 
रे्ला.

‘‘हे िे!” राक्षस महणाले.
‘‘एर्ा झटक्यात सात मारले महणणाऱ्या 

छोट्याि ेर्ाम तमाम रे्ले.”



िसुऱ्या दिि ी सर्ाळी सात राक्षस श र्ारीच्या  ोधात 
गुहेच्या बाहेर जिंगलात घनिाले.

थोड्याि िेळात त्यािंनी र्ोणालातरी श ट्टीिर गाणिं 
िाजितािंना ऐर्लिं.

िळून मागे बघितलिं तर छोटा श िंपी दिसला.

‘‘अरे हा तर मेला होता ना!” एर् राक्षस ओरडला.
‘‘तो आपल्याला मारायला आला आहे,” िसुरा ओरडला.
आणण तेव्हा सिकि ेसिक राक्षस धमू ठोरू्न पळाले.



छोटा श िंपी आपल्या रस्तत्याने पढेु जात रादहला.
तो जिंगलातून घनिाला आणण पढेु िाल ूलागला, 

आणण राजाच्या बागेत पोहिला.
“पडण्यासाठी ही जागा िािंगली आहे,”त्याने 

वििार रे्ला.आणण एर्ा िाट सािलीच्या झाडाखाली 
आडिा झाला आणण त्याला झोप लागली. 

राजाि ेपहारेर्राऱ्यािंनी श िंप्याला गाढ झोपलेले 
पादहले.त्यािंनी त्याच्या पट्टािरि े ब्ि िािले. 

एर्ा झटक्यात सात ठार
(त्यािंना िाटले र्ी त्या गड्याने सात लोर्ािंना 

एर्ा झटक्यात मारले. त्यािंना मावयािंबद्िल मादहति 
नव्हत.े)

‘‘ नक्र्ीि हा खूप  रू माणूस आहे,” 
ते महणाले.

“िला, याला राजार्ड ेिेऊन जाऊ या.”



त्यािंनी श िंप्याला जागिं रे्लिं आणण 
त्याला राजार्ड ेिेऊन गेले.

‘‘मी तुमिी र्ाय सेिा र्रू  र्तो 
हुजूर?” श िंप्याने नम्रतापिूकर् राजाला 
वििारल.े 

‘‘जिंगलात माझी झोपडी आहे, 
त्याच्याजिळ एर् रक्तवपपास ूजिंगली 
डुक्र्र आहे,” राजा महणाला.

‘‘त्याने पहारेर्रयािंना मारून टार्ले 
आहे. तू त्याला पर्डू  र्तो र्ा?”

‘‘मला िाटतिं मी हे र्रू  र्तो,”
श िंप्याने घनडरपणे उत्तर दिले.

जर तू हे र्रू  र्ला ..आणण
अजून िोन र्ामिं सदु्धा रे्ली.” 
राजा महणाला, “तर मी माझिं अधक 
राज्य तुला िेईन आणण माझ्या
मलुी ी तुझिं लग्न लािनू िेईन.”

राजरु्मारी आपल्या 
िडडलािंजिळ उभी होती.ती छोट्या 
श िंप्यार्ड ेबिनू हसली.

श िंपी सदु्धा घतच्यार्ड ेबिनू 
हसला.

‘‘बे र् मी र्रू  रे्ल,” 
श िंपी महणाला.

आणण तो जिंगलार्ड ेघनिाला.



जिंगलातल्या छोट्या 
झोपडीजिळि डुक्र्र दिसलिं.

ते भीमर्ाय होतिं आणण 
रक्तवपपास ूहोते. त्याि ेमोठे िात पण 
दिसत होते.

छोट्या श िंप्याला बिति 
डुक्र्राने त्याच्यािर झडप िातली. 
श िंप्याला ढर्लत ते त्याच्या मागे-
मागे झोपडीत िसुले.

िपळाईने श िंप्याने णखडर्ीतनू बाहेर 
उडी िेतली आणण पळत िसुरीर्ड ेजाऊन 
त्याने िरिाजा बिंि रे्ला.

आता डुक्र्र झोपडीत रै्ि झाला होता. 
श िंप्याने श ट्टीिर एर् धनू िाजिली आणण 
राजाला सािंगायला घनिनू गेला.



‘‘मी त्या जिंगली डुक्र्राला पर्डलिं आहे,”
श िंप्याने बातमी दिली.

‘‘तुमही तुमि ेपहारेर्री पाठिनू त्याला मारू 
 र्तात. मला िसुरिं र्ोणतिं र्ाम र्रायििं आहे?”

‘‘माझ्या जिंगलात एर् एर्श िंगा (यघूनर्ॉनक) 
आहे. त्याने आपल्या श िंगाने माझ्या पाि पहारेर्री 
जखमी रे्ले.तू त्या एर्श िंग्याला पर्ड ील र्ा?”

‘‘बे र् पर्डू  र्तो,” श िंप्याने उत्तर दिले. 
त्याने एर् रु्ऱ्हाड आणण एर् िोर िेतला 
आणण जिंगलार्ड ेघनिाला.

लिर्रि त्याला एर्श िंगा दिसला.
आणण एर्श िंग्याने सदु्धा त्याला पदहल.े
एर्श िंगा हल्ला र्रायला तयार होता.



छोटा श िंपी हालिाल न र्रता 
आपल्या जागेिर उभा रादहला.जोपयतं 
एर्श िंगा त्याच्या जिळ येत नाही तोपयतं.

तेव्हा तो िपळाईने एर्ा झाडाच्या मागे 
सरर्ला.एर्श िंग्याने आपले टोर्िार श िंग त्या 
झाडाच्या मर्धये िसुिले.

छोट्या श िंप्याने एर्श िंग्याच्या गळा िोरीने 
बािंधला.

मग रु्ऱ्हाडीच्या मितीने त्याने त्याि ेश िंग 
जे झाडत िसुिले होते ते तोडून टार्ले.

त्याने श ट्टीिर एर् छोटी धनू िाजिली आणी 
एर्श िंग्याला राजार्ड ेिेऊन गेला.

‘‘हा घ्या एर्श िंगा,’’ छोट्या श िंप्याने महटले. 
“ते घतसरे र्ाम र्ाय आहे, जेमला र्रायि ेआहे?”

‘‘ िेटििं र्ाम सगळ्यात मशु्वर्ल आहे,” राजा 
महणाला.

“निीजिळ राक्षस आहेत. जे र्ोणी त्यािंच्यासमोर 
जातात त्यािंना ते मारून टार्तात.तू त्या राक्षसािंना 
मारू  र्तो र्ा?”

‘‘बे र् मारु  र्तो.” श िंप्याने 
उत्तर दिले. आणण तो निीर्ड ेघनिाला.



त्याला िोन्ही राक्षस झाडाच्या खाली सापडले.
िोििंही गाढ झोपले होते आणण िोरत होते ‘‘िरकरकरकरकरकरक’’

श िंप्याने आपला णखसा िगडािंनी भरून िेतला.
तो िपळाईने झाडािर िढला. तेव्हा त्याने एर्ा 

झोपलेल्या राक्षसाच्या टोपीिर र्ाही िगड फेर्ले. 



तो राक्षस िकर्त होऊन जागा 
झाला. त्याने आपल्या साथीिाराला 
धक्र्ा दिला.

‘‘तू मला र्ा मारतो 
आहेस?” त्याने वििारलिं. 
“मी नाही मारलिं. तू स्तिप्निं बित 
अस ील,” िसुरा महणाला. 
आणण मग िोििंही झोपनू गेले.

आता श िंप्याने िसुऱ्या राक्षसाच्या डोक्यािर िगड फेर्ले. 
तो ही िकर्त होऊन जागा झाला आणण ओरडला, 
“मला मारू नर्ो.” 
“मी नाही मारलिं,” पदहला राक्षस महणाला. 
“यािेळी तू स्तिप्निं बित अस ील.” िोििंही परत झोपले. 

यािेळी श प्याने िोन्ही राक्षसािंच्या डोक्यािर एर्ाि िेळी 
िगड फेर्ले. श्जतरे् जोरात फेर्ता येईल घततक्या जोरात 

मारल.े



िोन्ही राक्षस जागे झाले 
आणण रागाने एर्मेर्ािं ी भािंडू 
लागले. ते एिढे नाराज झाले होती 
र्ी त्यािंनी झाडिं उखाडली.त्यािंनी 
एर्मेर्ािंिर झाडािंनी िार रे्ले. ते 
तोपयतं मारत सटुले जोपयतं 
िोििंही मरून जशमनीिर पडत 
नाही.



श िंप्याने श ट्टीिर एर् धनू िाजिली आणण राजाला 
खु खबरी द्यायला गेला.

‘‘र्रून िाखिलिं मी!” त्याने िोषणा रे्ली.
‘‘राक्षस मेले आहेत.तमुच्या पहारेर्री पाठिनू त्यािंि ेिफन 

र्रून टार्ा.”
‘‘तुम तो सिमें बड़ ेबहािरु हो!’’ राजा ने खु ी से र्हा।
‘‘तुमि ेििन लक्षात आहे ना तुमच्या?” श िंप्याला जाणून 

घ्यायििं होतिं.
‘‘सािंचगतल्याि ेलक्षात आहे,” राजाने उत्तर दिले. मग त्याने 

एर् मेजिानी दिली. राजरु्मारीि ेआणण श िंप्याि ेलग्न झाले.

मग छोट्या श िंप्याला अर्धयाक 
राज्यािा राजा रे्ले.



श िंपी आपला मरुु्ट नेहमी िालनू ठेित असे आणण आपला
पट्टासदु्धा, ज्यािर शलहलिं होतिं
एर्ाि झटक्यात सात मारले.



छोटा पण  रू समाप्त 


